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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  zienswijze kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA). 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GR 
RHCA. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR RHCA 
kenbaar te maken. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB19.00632 
Voorstelnummer : RAAD190240 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Documentair Informatie Management 
Opsteller(s) : Beleidsadviseur 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 

 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.  
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
 
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
Hierbij treft u - als bijlage - een concept zienswijze aan met betrekking tot de Kadernota 2021 
van de GR RHCA. 
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.  
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat wat door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
De kadernota GR RHCA  is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten 
(budgetneutraal). Daarom het voorgestelde besluit om: 

 Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;  

 Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van 
de GR RHCA kenbaar te maken. 

 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR 
RHCA . 
 

RISICO’S  
De risico’s die worden benoemd zijn hetzelfde als vorig jaar: 

 minder opbrengsten uit aanvullende diensten en  

 meerkosten realisatie E-depot.  
Beide risico’s worden als “laag” ingeschat en zijn voor de komende jaren goed in beeld. 
 

FINANCIËN  
De kadernota GR RHCA  is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten. De indexatie 
is in overeenstemming met het toetsingskader voor de kadernota (Prijsindexatie 2021 1,7% 
/ Loonindexatie 2021 2,6% / Loon-prijs (70%-30%) / Indexatie gemeentelijke bijdrage 2021 
2,3%). 
 
Weerstandsvermogen en resultaatbestemming 
Voldoet aan de afgesproken kaders. 
 
Meerjarenperspectief  
Tot 2024 zal de begroting sluitend zijn. 
 
Bijdrage per inwoner 
De bijdrage per inwoner zal conform indexatie (2,3 %) stijgen met € 0,10 van € 4,49 naar 
€ 4,59. 
 

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar per brief geïnformeerd over de vastgestelde 
zienswijze. 
 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan Regionaal Archief Alkmaar  

2. Kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


